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 Like & Share & Win

en laat je
inspireren!

Relax



Wij zijn gespecialiseerd als aankoopmakelaar, vinden de juiste 
droomwoning voor je én behoeden je voor de nodige risico’s.

Kantoor in Marina Botafoch |  www.ibizarealestatebdk.com |  info@ibizarealestatebdk.com |  +34 663867332

“De Nederlandse 
aanpak, helderheid 
en duidelijkheid, 
in combinatie met 
het geduld en de 
knowhow van Ibiza 
Real Estate BDK, 
waren voor ons 
de sleutel tot ons 
nieuwe apparte ment 
in Dalt Vila in 
Ibiza Stad.” 

Wytske Hartog



Wij zijn gespecialiseerd als aankoopmakelaar, vinden de juiste 
droomwoning voor je én behoeden je voor de nodige risico’s.
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’MAAK KENNIS 
MET NEDERLANDSE 
WERELDSPELERS’
Hier zie je Hollands Design. Hoe mooi een ontwerp ook 
is, het mag nooit teveel domineren. Breng dynamiek in je 
huis door oud met nieuw te combineren en bewaar rust 
door de grote lijnen in het oog te houden, qua vormen en 
kleurstelling. Maak het persoonlijk. Vind je het simpeler 
klinken dan het is? Wij houden ervan om samen met jou je 
interieur onder de loep te nemen. 

Herken jezelf bij MEIJSWONEN. RINGBAAN ZUID 251 | 5021 LR TILBURG | + 31(0)13-5359464 | MEIJSWONEN.COM
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VOORWOORD/SEPTEMBER

Dit betekent overigens niet dat de ondernemers op het eiland nu op 
hun lauweren kunnen gaan rusten. Integendeel zelfs. September is 
nog steeds hoogseizoen op Ibiza en eigenlijk geldt dat zelfs voor het 
hele jaar. Het eiland is immers jaarrond fantastisch mooi en ook in de 
wintermaanden meer en meer in trek. Bang dat het je op culinair vlak 
gaat vervelen als je er meerdere keren per jaar komt, hoef je trouwens 
ook niet te zijn. Ibiza heeft namelijk ongeveer 1.200 ingeschreven 
restaurants, wat betekent dat je meer dan drie jaar achter elkaar elke 
dag ergens anders kunt gaan eten. In deze editie van Ibiza Bruist 
tippen we hiervoor onder andere IZAKAYA en La Paloma.

Wat je nog meer kunt doen op het eiland? Heb je even? Niet voor niets 
lukt het ons elke keer weer om een mooi magazine samen te stellen 
over Ibiza in de breedste zin van het woord. Tips voor Ibiza met kids, 
de mooiste appartementen en hotels, auto’s & kunst, de Ibicenco 
muziekcultuur... Sit back, relax en laat je inspireren!

Lea en Marcel Bossers

Bruisende lezer,

Nu de zomervakantie voor de meeste mensen achter de rug is, 
neemt de topdrukte op Ibiza langzaamaan een beetje af. Geen 
massatoerisme meer, dus het ultieme moment om van het eiland te 
gaan genieten voor de echte Ibiza-lover. De temperaturen zijn nog 
steeds zeer zomers, het zonnetje schijnt volop en ook de locals 
kunnen weer een beetje tot rust komen nu de zomervakantiegangers 
hun koffers weer hebben gepakt en huiswaarts zijn gekeerd.

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

+31 613 750748

Fo
to

: R
on

 E
sk

en
s 

| s
oo

w
pi

ct
ur

es
.n

l



SANT ANTONI DESANT ANTONI DE
PORTMANYPORTMANYISLA CONEJERA

SANTA AGNSANTA AGNÉSS

SANT MATEUSANT MATEU

SANT MIQUEL

SANTA 
GERTRUDIS

SANT LLORENCSANT LLORENC

SANT JOSEP

SAN AUGUSTIN

Een bezoek aan Ibiza is pas compleet als je 
de echte hotspots van Ibiza ontdekt. Die hele 

bijzondere plekjes die nog niet iedereen kent of 
de plekken waar locals graag komen. Bruist laat je 

kennismaken met de mooiste plekjes van Ibiza. Hotspots
El Chiringuito, relaxte beachclub aan het strand

Het is een klein baaitje net boven Sant Antonio en het 
restaurant neemt het grootste deel van het strand in 
beslag. Dit heeft weer een totaal andere sfeer dan vele 
andere cala’s op het eiland. Het terras van El Chiringuito 
bestaat uit verschillende niveaus en het is er dan ook 
heerlijk toeven met een lekker glaasje wijn en een lekker 
hapje eten. Ook kun je hier lekker lunchen, de paella is 
zeker een aanrader!
Ook wanneer je met kinderen bent is het een leuke plek 
om te bezoeken. Je kunt hier lekker genieten van een 
glaasje wijn terwijl je je kinderen in het zicht kunt 
houden wanneer zij lekker op het strand spelen!

Het is zeker de moeite waard om een kijkje te gaan 
nemen en jezelf te verwennen met heerlijke gerechten.

Bij Cala Gracioneta, bovenop de rotsen, vind je El Chiringuito 
met een fantastisch uitzicht op een smalle baai.

Ibiza

Carrer a Grasio 5  |  07820 Sant Antoni de Portmany  |  Illes Balears  |  +34971348338  |  www.elchiringuitoibiza.com
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Hotspots
Familierestaurant La Paloma
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La Paloma is gelegen in het kleine dorpje San Lorenzo, midden op Ibiza. Het is 
gevestigd in een oude Spaanse fi nca en beschikt daarnaast over een prachtige 
binnentuin waar je heerlijk kunt genieten van je eten, omringd door bloemen, bomen, 
kaarsen en lampjes. De tafels zijn prachtig en gezellig gedekt met verschillende 
soorten servies en mooie bloemen uit de tuin. Ondanks dat het een vrij groot 
restaurant is, oogt het klein, wat het heerlijk knus maakt. De gehele setting geeft je 
een compleet zomers hippieachtig gevoel. Een gevoel dat typisch thuishoort op Ibiza!

Niet alleen de locatie is genieten, maar ook het eten is erg goed bij La Paloma. De 
gerechten zijn met name Italiaans georiënteerd. Het restaurant staat bekend om zijn 
humus en de zoetekauw kan ook genieten van de beroemde taartjes!

La Paloma is een prachtig klein familierestaurant 
midden op Ibiza. Niet alleen de locatie is prachtig, 
maar ook de gehele sfeer rondom het restaurant maakt 
dat je je er direct thuis voelt.

Calle Can Pou 4  |  07812 Sant Llorenç de balafi a  |  +34 971 32 55 43  |  www.palomaibiza.com
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Etienne Transport Ibiza
Voor al uw transport 
van en naar Ibiza

Etienne Transport Ibiza is een  
gespecialiseerd en zeer ervaren  

transportbedrijf op Ibiza. 
Wij zijn servicegericht, betrouwbaar, 

snel en gaan zorgvuldig met 
uw goederen om. 

Onze vrachtwagens rijden 2 tot 3 keer  
per maand vanuit Nederland-Amsterdam 

naar Ibiza en terug. 

Voor meer informatie, vragen of 
prijsopgave helpen wij u uiteraard 

graag verder. 

www.transportibiza.nl
info@transportibiza.nl
+31 6 20 68 93 66

REN  A CARREN  A CARREN  A CARREN  A CARREN  A CARREN  A CARREN  A CARREN  A CARREN  A CARREN  A CARREN  A CAR
.DUC SUNI ED.COM

IBI A

IBI A DUC SUNI ED.COM

and a lifestyle

PHOTO COPYRIGHT: JEFF ROQUES
IMPRADINE.CARBONMADE.COM



Zo heb ik enkele huwelijksaanzoeken, een 
business event met boot, diner en feest in een 
villa, golf, restaurants en transport 
georganiseerd. Ook heb ik meerdere boten, 
appartementen en villa's verhuurd en 
uiteraard vele mensen gegidst naar de meest 
speciale plekken en de lekkerste restaurants.  
Reken hier af en toe nog een VIP arrangement 
voor gasten bij, inclusief meet-and-greet met 
hun favoriete artiesten of een bezoek aan een 
bekend radiostation. Wellicht krijg je al een 
beter beeld van mijn dagelijkse leven hier in 
het hoogseizoen. I love it!

Onderschat het niet: het is hard en 
ononderbroken werk, maar wat is er nou 
leuker dan andere mensen gelukkig maken op 
dit heerlijke eiland? Het geeft me de energie 
en de drive om de lat steeds hoger te leggen.

Wil je de mooiste en meest unieke 
plekken van het eiland zien? 
Accommodatie of een boot huren? 
Wil je investeren en een hoog 
rendement? Wil je een business event organiseren? 

Contacteer me dan onmiddellijk 
en ik doe dit met veel plezier en liefde voor jou!

      Kristof Van Tendeloo

Het is bijna midden 
augustus en het is 
bloedheet buiten! 

Juli was voor Ibiza een 
rustigere maand dan vorig 

jaar, maar niet voor mij. 

Ibiza op zijn best!

Ibiza Inside Out | +34 603 244 003 | contact@ibizainsideout.com | www.ibizainsideout.com
Ibiza Inside Out |      Ibiza Inside Out |       Ibiza Inside Out 

COLUMN/IBIZA INSIDE OUT

Ibiza Inside Out |      Ibiza Inside Out |       Ibiza Inside Out 

en de drive om de lat steeds hoger te leggen.

Wil je de mooiste en meest unieke 
plekken van het eiland zien? 
Accommodatie of een boot huren? 
Wil je investeren en een hoog 
rendement? Wil je een business event organiseren? 

Contacteer me dan onmiddellijk 
en ik doe dit met veel plezier en liefde voor jou!

Wil jij ook
het maximale uit je

vakantie halen?
Bel dan

+34 603 244 003
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The health & lifestyle salon
“Ik wil voor al mijn klanten een geluksmomentje creëren.” 

En dat is dan ook precies wat schoonheidsspecialiste Eva van Kollenburg al 
ruim acht jaar doet in haar eigen salon: Beauty & Wellnesscare Luna.

Mooi van buiten en van binnen

The health & lifestyle salon
INNERLIJKE EN UITERLIJKE SCHOONHEID
Een vertrouwde naam waar Eva acht jaar ontzettend hard voor heeft 
gewerkt, maar sinds mei dit jaar dan wel op een nieuwe, grotere locatie 
aan de Lavendel in Cuijk. “Hier heb ik mijn droom pas echt helemaal waar 
kunnen maken: een health & lifestylesalon waar we ons niet alleen focussen 
op het uiterlijk, maar zeker ook op de innerlijke schoonheid en op een stukje 
beleving.”

ALLROUND
Beauty & Wellnesscare Luna biedt dan ook een totaalpakket aan 
behandelingen voor de innerlijke en uiterlijke schoonheid. Van 
verzorgende gelaatsbehandelingen gericht op huidverbetering tot luxe 
wellnessbehandelingen om even te ontsnappen aan alle stress en drukte 
van alledag. “Als allround schoonheidsspecialist en nagelstylist zijn de 
behandelmogelijkheden die wij verzorgen zeer breed te noemen. Daarnaast 
zijn wij ook gespecialiseerd in het bieden van huid- en handverzorging voor 
kankerpatiënten, mede door mijn medische achtergrond. Dit alles in een zeer 
ontspannen setting met heerlijke Ibiza vibes, zodat iedereen zich volledig op 
zijn of haar gemak voelt.”

“Op alle vlakken willen wij net 
een stapje extra zetten voor 
onze klanten. We onderscheiden 
ons dan ook door onze 
deskundigheid, veelzijdigheid 
en fl exibiliteit. Daarnaast bieden 
wij bijvoorbeeld ook als enige in 
de regio de Universal Contour 
Wrap Elite. Hiermee verlies je 
gegarandeerd vijftien centimeter 
per behandeling en bovendien 
is het ook een bijzonder goede 
detoxmethode. Maar eigenlijk 
geldt hiervoor hetzelfde als voor 
alle andere behandelingen die wij 
bieden: je moet het gewoon zelf 
eens komen ervaren. We zien je 
graag snel in onze mooie, nieuwe 
salon!”

Beauty & Wellnesscare Luna
Lavendel 256, Cuijk
+31 6 48086594
Eigenaresse: Eva van Kollenburg
www.beautyandwellnesscareluna.nl

Openingsaanbiedingen VAN 27 MEI 
T/M 30 JUNI 2018

Kom eens langs op    onze nieuwe locatie!

Universal Contour Wrap Elite
van € 97,50 voor € 87,50

Iedere nieuwe cliënt voor een pedicurebehandeling ontvangt 
GRATIS één van onderstaande behandelingen:
- Voetenpakking - Voetenscrub - Voetenmasker

Carboxy Oxygel treatment
van € 72,- voor € 62,-

Gellak op handen of voeten
van € 28,50 voor € 24,50

Permanente make-up behandeling
20% korting

Hyaluronzuur fi ller 1 ml
van € 450,- voor € 400,-

Botox 1 zone
van € 150,- voor € 125,-

Bodyscan
van € 125,- voor € 115,-

Krijg het boek Hormoonbalans voor 
vrouwen cadeau bij Healthcoach 

Natuurlijk bij Kaat 
bij afsluiten 1 op 1 traject

Lavendel 256, Cuijk  |  06-48086594  |  info@beautyandwellnesscareluna.nl  |  www.beautyandwellnesscareluna.nl

BRUISENDE/ZAKEN
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Mooi van buiten en van binnen

The health & lifestyle salon
INNERLIJKE EN UITERLIJKE SCHOONHEID
Een vertrouwde naam waar Eva acht jaar ontzettend hard voor heeft 
gewerkt, maar sinds mei dit jaar dan wel op een nieuwe, grotere locatie 
aan de Lavendel in Cuijk. “Hier heb ik mijn droom pas echt helemaal waar 
kunnen maken: een health & lifestylesalon waar we ons niet alleen focussen 
op het uiterlijk, maar zeker ook op de innerlijke schoonheid en op een stukje 
beleving.”

ALLROUND
Beauty & Wellnesscare Luna biedt dan ook een totaalpakket aan 
behandelingen voor de innerlijke en uiterlijke schoonheid. Van 
verzorgende gelaatsbehandelingen gericht op huidverbetering tot luxe 
wellnessbehandelingen om even te ontsnappen aan alle stress en drukte 
van alledag. “Als allround schoonheidsspecialist en nagelstylist zijn de 
behandelmogelijkheden die wij verzorgen zeer breed te noemen. Daarnaast 
zijn wij ook gespecialiseerd in het bieden van huid- en handverzorging voor 
kankerpatiënten, mede door mijn medische achtergrond. Dit alles in een zeer 
ontspannen setting met heerlijke Ibiza vibes, zodat iedereen zich volledig op 
zijn of haar gemak voelt.”

“Op alle vlakken willen wij net 
een stapje extra zetten voor 
onze klanten. We onderscheiden 
ons dan ook door onze 
deskundigheid, veelzijdigheid 
en fl exibiliteit. Daarnaast bieden 
wij bijvoorbeeld ook als enige in 
de regio de Universal Contour 
Wrap Elite. Hiermee verlies je 
gegarandeerd vijftien centimeter 
per behandeling en bovendien 
is het ook een bijzonder goede 
detoxmethode. Maar eigenlijk 
geldt hiervoor hetzelfde als voor 
alle andere behandelingen die wij 
bieden: je moet het gewoon zelf 
eens komen ervaren. We zien je 
graag snel in onze mooie, nieuwe 
salon!”

Beauty & Wellnesscare Luna
Lavendel 256, Cuijk
+31 6 48086594
Eigenaresse: Eva van Kollenburg
www.beautyandwellnesscareluna.nl

Openingsaanbiedingen VAN 27 MEI 
T/M 30 JUNI 2018

Kom eens langs op    onze nieuwe locatie!

Universal Contour Wrap Elite
van € 97,50 voor € 87,50

Iedere nieuwe cliënt voor een pedicurebehandeling ontvangt 
GRATIS één van onderstaande behandelingen:
- Voetenpakking - Voetenscrub - Voetenmasker

Carboxy Oxygel treatment
van € 72,- voor € 62,-

Gellak op handen of voeten
van € 28,50 voor € 24,50

Permanente make-up behandeling
20% korting

Hyaluronzuur fi ller 1 ml
van € 450,- voor € 400,-

Botox 1 zone
van € 150,- voor € 125,-

Bodyscan
van € 125,- voor € 115,-

Krijg het boek Hormoonbalans voor 
vrouwen cadeau bij Healthcoach 

Natuurlijk bij Kaat 
bij afsluiten 1 op 1 traject

Lavendel 256, Cuijk  |  06-48086594  |  info@beautyandwellnesscareluna.nl  |  www.beautyandwellnesscareluna.nl
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Zie jij je al zitt en, met een wijntje in de hand, in de uitbundig 
stralende zon op een van deze hagelwitt e balkons, genietend 
van het fantasti sche uitzicht op de helderblauwe baai van 
Cala Llonga? Als dat geen vakanti e is! 

Bij Apartamentos Catharina Maria beleef je 
het echte vakantiegevoel. Onze luxe studio’s 
en appartementen met hun grote balkons 
zijn in 2018 compleet vernieuwd en royaal 
ingericht. Wij bieden onze gasten nu eenmaal 

nét dat beetje meer. Koppels, gezinnen, senioren, vrienden, 
sportievelingen: allemaal hebben ze de tijd van hun leven. Kom 
het ook ervaren op het weergaloze Ibiza en besef hoe mooi het 
leven kan zijn. Boek nu!

La calle Kilimanjaro 41     CP 07849 de cala Llonga     Ibiza
+34 (0)6 798 209 35     info@apartamentos-catharinamaria.eu

www.apartamentos-catharinamaria.eu

Adembenemend       mooi 
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MIJN TIPS/IBIZA

Clemens en Dianne van Bracht 
sloten 25 jaar geleden Ibiza in 
hun hart. Om hun liefde voor 
Ibiza te delen met anderen 
lanceerden ze de website 

mijntipsibiza.nl. In Ibiza Bruist 
iedere maand hun visie over 

het leven op Ibiza.

De muziekcultuur 
van Ibiza...

Mijn Tips Ibiza  |  www.mijntipsibiza.nl  |  +31 651 703 576  |  info@mijntipsibiza.nl

Ibiza en muziek zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Over het hele eiland word je wel ergens 
geconfronteerd met de ‘Ibiza loungemuziek’. Wat 
is het bijvoorbeeld heerlijk als je ’s morgens naar 
het strand gaat en in een beachbar een café con 
leche gaat drinken, met op de achtergrond relaxte 
loungemuziek.

Je ochtend ziet er dan toch echt anders uit. Ja, ik kan nu eenmaal niet 
zonder muziek. Het hoort bij mijn leven. Ik word er dan ook heel 
gelukkig van en misschien is daarom mijn liefde voor Ibiza ook zo 
groot. De prachtige cd’s vliegen je nog steeds om de oren, waaronder de 
Cafe del Mar serie, Ibiza Beats of Buddha Bar, om er maar enkele 
te noemen. Op de stranden draait een dj bij een van de vele beachclubs. En 
overal hoor je verschillende stijlen: lekkere club-deep house, een beetje nu-Jazz 
of coole reggae stijl. En wat te denken van Ibiza’s world famous gitarist: Paco 
Fernandez of de trommelaars op Benirras. En dan heb ik het nog niet gehad 
over de al dan niet wereldberoemde dj’s die hun opwachting maken in de grote 
clubs zoals Pacha, Ushuaia, Amnesia, Privilege enzovoort. Al in de jaren tachtig, 
toen de Privilege nog KU heette, was het ‘the hottest place on earth’. En 
inmiddels is er in september een geweldig festival: Playing for Change 
Day met meer dan 25 livebands. Gratis toegankelijk.
Het is duidelijk, Ibiza is de inspiratiebron voor vele muziekstijlen. 
Zie ook: http://www.mijntipsibiza.nl/muziek/ 

Clemens en Dianne van Bracht

Sterk in Ibiza tips
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Bent u verrast door de combinatie van auto’s 
en kunst? Dat begrijpen we. Echter, deze stijl 
sluit naadloos aan bij het ruimdenkende en 
innovatieve karakter van Du Parc.

Los van onze liefde voor hedendaagse kunst 
blijft Du Parc een ervaren en prettige partner 
in de verkoop van klassieke en exclusieve 
automobielen. Deskundigheid en professionaliteit 
koppelen wij voor u eenvoudig aan een ‘personal 
touch’.  

Wij regelen uw transport van Nederland
naar Ibiza en verzorgen uw gehele administratie 
met betrekking tot invoer op Spaans registratie-
bewijs. Transport van Du Parc Art naar Ibiza 
verzorgen wij ook voor u.

Onze gehele voorraad Automobielen 
en Art vindt u terug op 
WWW.DUPARC.NL

Rob de Koster

Cars & Art 
een inspirerende combinatie

met betrekking tot invoer op Spaans registratie-
bewijs. Transport van Du Parc Art naar Ibiza NU

TE KOOP
OP IBIZA
Land Rover 

Defender Softtop

Bouwjaar 2014 
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Het schuurtje
“Ik ben al van jongs af aan creatief 
bezig”, vertelt Bart enthousiast. “School 
was niet echt mijn ding; ik houd meer 
van ondernemen.” Twee jaar geleden 
kreeg hij van zijn ouders de kans om 
in hun schuurtje te beginnen met de 
professionalisering van zijn passie. “En 
al gauw werden mijn eerste stukken, 
streetart op canvas, verkocht.” Bart 
groeide uit het schuurtje en inmiddels 
heeft hij dan ook een prachtig eigen 
atelier in hartje Tilburg.

Wereldwijd
Wat klein begon is in 
een razend tempo groot 
geworden. “Mijn stukken 
zijn nu zelfs wereldwijd te 
bewonderen, mede dankzij 

mijn samenwerking met 
Cobra Art. Daarnaast heb ik 
ook kunstwerken neer mogen 

“Een kunstenaar 
van deze tijd”, zo 

omschrijft Bart 
Stillekens zichzelf. 

Zijn schilderijen, 
photo art en 

bewerkte sculpturen 
weerspiegelen 
stuk voor stuk 

zijn persoonlijke 
stijl. “Must haves 
voor iedereen die 

geïnteresseerd is in 
‘high end

luxury art’.”

Wereldwijd
Wat klein begon is in 
een razend tempo groot 
geworden. “Mijn stukken 
zijn nu zelfs wereldwijd te 
bewonderen, mede dankzij 

mijn samenwerking met 
Cobra Art. Daarnaast heb ik 
ook kunstwerken neer mogen 

voor iedereen die 
geïnteresseerd is in 

‘high end
luxury art’.”

zetten bij Du Parc in Oisterwijk. Mijn streven 
is dat straks de hele wereld van mijn kunst 
kan genieten en dat zoveel mogelijk mensen 
mijn werk zien en er blij van worden.”

Beleving
Alles wat hij maakt, heeft volgens Bart 
een echte b-art twist. “Ik ben 24/7 bezig 
met het verzinnen van nieuwe ideeën 
voor kunstwerken. Het is voor mij dus niet 
alleen een job, het is een fulltime lifestyle. 
Daarnaast werk ik ook in opdracht als 
mensen zelf een idee hebben dat ze uit 
willen laten werken op canvas, sculpturen 
of photo art. Als je bij mij een kunstwerk 
aanschaft, koop je meteen een beleving.” Een 
beleving die volgens de kunstenaar perfect 
past in moderne huizen en appartementen 
zoals je die ook op Ibiza ziet. “Mijn kunst 
straalt luxe uit, net als Ibiza. Met de ‘high 
end luxury art’ van b-art maak je het plaatje 
voor jezelf dan ook compleet.”

High end kunst met

Eigenaar: Bart Stillekens | Spoorlaan 336-338 Tilburg | +31 6-30845174        www.b-art.com

ook kunstwerken neer mogen 

18



High end kunst met

Eigenaar: Bart Stillekens | Spoorlaan 336-338 Tilburg | +31 6-30845174        www.b-art.com

MIJN KUNST STRAALT  
LUXE UIT, NET ALS IBIZA

BRUISENDE/ZAKEN

b-art twist



DITJES/DATJES

   Hulp nodig op Ibiza?
 Voor noodgevallen bel je 122 en voor brand 112.
De nationale politie heeft nummer 091 en de lokale politie 092.
 Afgelopen jaar sliepen meer dan 100.000 toeristen
       uit 124 landen in een Airbnb tijdens hun vakantie op Ibiza.
Op Ibiza wordt 14% van de huizen gebruikt voor toeristische
  verhuur, bijna twee keer zoveel als op Mallorca.
 Casita Verde, de vereniging van ecologen, organiseert op
15 september de Ibicenco-editie van World Clean Up Day.  
  Meer dan 20 miljoen mensen in 130 landen helpen
 die dag mee om onze planeet te beschermen tegen vuilnis.
Ibiza heeft ongeveer 1.200 ingeschreven restaurants.
 Dit betekent dat je meer dan drie jaar achter elkaar
   elke avond ergens anders kunt dineren.
  In de haven van Ibiza Stad wordt elke avond
 tussen 17.00 en 01.00 uur een markt georganiseerd
met ambachtelijke producten. Het is niet echt een hippiemarkt,
   maar ook hier is de sfeer top.

Voor wie wel wil, maar geen 
tijd heeft om een week lang 
op retreat te gaan, is er nu: 
One Day Retreat Ibiza. Het 
hele jaar door.

Ervaar complete rust
Bij One Day Retreat Ibiza ervaar je 
hetzelfde gevoel als wanneer je een week 
lang op retreat bent geweest, maar dan 
in één dag. Tijdens deze retreat staan 
verschillende soorten yoga en een 
waanzinnige wandeling door de 

www.onedayretreatibiza.nl  |  @onedayretreatibiza  |  +31 6 143 848 95

Ervaar een complete
  retreat beleving

MET ONE DAY RETREAT IBIZA

bijzondere natuur van Ibiza centraal. Daarnaast kun je deze 
dag naar jouw wensen en behoeftes invullen. Wil je 
bijvoorbeeld een pittige work-out toevoegen of een 
privétennisles? Het kan allemaal bij One Day Retreat Ibiza.

Privé of Mix & Meet
De one day retreat kan plaatsvinden in jouw 
(vakantie)villa of in de prachtige natuur. Met  
je eigen gekozen groep (privé) of meld je aan  
voor de Mix & Meet retreat. Deze wordt elke 
donderdag georganiseerd en leent zich perfect  
om andere gelijkgestemden te ontmoeten. 
Lees meer over de Mix & Meet op de 
Facebookpagina.

in een dag
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Tulp Beach Café  |  Carrer de s'llla Des Bosc I 07820, Sant Antoni de Portmany, Ibiza  |  +34 971 34 35 89  |  tulpibiza.com

Dat Paul en zijn vrouw barsten van de 
creativiteit is iets wat het eerste opvalt wanneer 
je Tulp Beach Café, Tulipan of The Tulp 
binnenkomt. De sfeer past bij het vrije gevoel 
van Ibiza en wie zich verdiept in de historie van 
tulpen, zal hier meteen de fijne mengelmoes van 
culturen voelen en zien.

Van Ibiza en Indonesië tot Holland
Het interessante interieur zorgt ervoor dat je 
ogen tekort komt: van Arabische lampen, die 
refereren aan de oorsprong van tulpen, tot 
gekke stoeltjes en dat alles met een 
hemelsbreed uitzicht over het strand. Bij Tulp 
Beach Café voelen veel mensen zich direct thuis 
en dat vindt Paul ontzettend belangrijk. Bij De 
Tulp kun je naast heerlijke cocktails met vers 
fruit ook terecht voor Spaanse tapas, zoals 
gambas al ajillo, carpaccio of Indonesische 
bami. En natuurlijk ontbreken de gerechten die 
bij zijn Brabantse roots horen niet: frikandellen 
en een uitsmijter vind je hier terug op het menu. 
Ja, bij de Tulp maak je een klein 
rondje rondom de wereld.

TULP BEACH CAFÉ
     brengt verschillende culturen samen

Paul Hopman droomt op jonge leeftijd al groots. Hij wil een bijzondere horecagelegenheid in het 
buitenland én een huis met zwembad. Dat Pauls ambities al zo snel werkelijkheid worden, is wellicht (ook) 
aan Ibiza te danken. Dat vrije gevoel van mogelijkheden is lastig uit te leggen, dat kun je alleen ervaren.

 |  Carrer de s'llla Des Bosc I 07820, Sant Antoni de Portmany, Ibiza  |  +34 971 34 35 89  |  

Wij kijken ernaar 

uit je welkom te 

heten op ons lounge 

terras met relaxte 

Balearic beats bij 

Tulp Beach Café. 
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COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

En dat fi lter kleurt het beeld zoals jij het wilt zien. 
Je kijkt om je heen, maar jouw beleving van je leven 
speelt zich af in je binnenwereld, in de wereld van 
je gedachten. En de betekenis die je geeft aan een 
gedachte, een gebeurtenis of een situatie is cruciaal 
voor je overtuigingen en dus voor je denkwijze. 
Die denkwijze bepaalt je visie op de werkelijkheid, 
hoe je reageert en vervolgens handelt. 

Het is een filter waardoor je informatie opneemt, 
kleurt en ordent. Het vormt je referentiekader en 
daarmee je beeld van de werkelijkheid waarin je 
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Ibiza filtert
Zoals je foto’s op Instagram bewerkt met een fi lter om ze mooier te maken, 
zo kijk je in je dagelijks leven ook naar de buitenwereld door jouw eigen fi lter. 

Michael  Pilarczyk

gelooft. Met andere woorden: de betekenis 
die je ergens aan geeft, bepaalt je 
persoonlijkheid, je gedrag, hoe je je voelt, 
hoe je reageert en de resultaten die je 
behaalt. Oftewel, alles is mindset en alles 
begint met een gedachte. Heb je daar wel 
eens over nagedacht? Hoe zijn jouw 
denkpatronen en je overtuigingen tot stand 
gekomen? En waarop zijn die gebaseerd? 
Iets om over na te denken.



.DUC SUNI ED.COM
.DUC SUNI ED.COM

Carrer de Pere Escanellas 2  |  07800 Figueretas Ibiza
+34 642126679  |  +31 623938558

Het juiste adres voor de lekkerste taarten, broodjes, ontbijt 
en lunch, Hollandse snacks en heerlijke huisgemaakte 
gerechten. Maar ook healthy food, zumos en smoothies.

Het juiste adres voor de lekkerste taarten, broodjes, ontbijt Het juiste adres voor de lekkerste taarten, broodjes, ontbijt Het juiste adres voor de lekkerste taarten, broodjes, ontbijt 
en lunch, Hollandse snacks en heerlijke huisgemaakte 

 IEDERE MAAND
 BRUIST IN JE
 BRIEVENBUS

Neem vandaag nog 
een ABONNEMENT 
op Bruist voor
€ 1,49 per maand
Kies voor € 17,88 per jaar (per 
editie) welke editie óf edities
je iedere maand thuis of bij 
je bedrijf wilt ontvangen. 
Vraag naar de voorwaarden.Meer informatie?

Stuur een e-mail naar abonnement@nederlandbruist.nl

Dat is

 handig!

 IEDERE MAAND
 BRUIST IN JE
 BRIEVENBUS
Neem vandaag nog een 
ABONNEMENT op Bruist 
voor € 1,49 per maand
Kies voor € 17,88 per jaar (per editie) 
welke editie óf edities je iedere maand 
thuis of bij je bedrijf wilt ontvangen. 
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e-mail naar abonnement@nederlandbruist.nl
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Marble Stella Maris is één van 

     de pareltjes van Ibiza
Bij Corendon waren ze erg blij dat Ibiza drie jaar geleden aan het 
aanbod kon worden toegevoegd. Met de realisatie van het eigen 
viersterren Marble Stella Maris hotel ging er nóg een Corendon-droom 
in vervulling. Het Personal All Inclusive hotel is uitgegroeid tot één 
van de meest favoriete bestemmingen onder Corendon klanten. 

Marketingdirecteur Martin de Boer reist de 
hele wereld over en bezoekt dan de meest 
fraaie accommodaties. Maar als hij verblijft 
in het prachtig op een berg gelegen Marble 
Stella Maris, maakt zijn hart toch even een 
extra sprongetje: “Dit hotel hebben we drie 
jaar geleden zelf kunnen kopen. Na een 
complete renovatie is er sprake van een 
ultraluxe resort met 313 kamers verdeeld 
over 22 gebouwen. Het is echt één van de 
pareltjes van Ibiza. Daar zijn we trots op.” 

Met vier zwembaden, een eigen strand, 
tennisbanen, een voetbalveld en nog veel 
meer faciliteiten is Marble Stella Maris 
een zeer goed geoutilleerd resort. 
Natuurlijk ontbreken bij het ontbijt de 
pindakaas en hagelslag niet en zijn 
ook de oer-Hollandse bitterballen 
verkrijgbaar. De Boer vertelt: “We 
krijgen geweldige reviews en hoge 
beoordelingen. Het gaat echt fantastisch. 
Alles klopt hier. Dus we hopen nog heel 
veel gasten te mogen verwelkomen.”

Corendon | Marble Stella Maris Ibiza  | Ctra. Cap Negret, 16, 07820  
Sant Antoni de Portmany, Illes Balears  |  www.corendon.nl

viersterren Marble Stella Maris hotel ging er nóg een Corendon-droom 

TIP: kijk op WWW.CORENDON.NL voor alle informatie over Marble Stella Maris
en de andere 

Ibiza-accommodaties uit het aanbod van 
Corendon.
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carrer de sa cala 15  |  07810 sant joan de labritja  |  +34 971 333 468
www.losotrosibiza.com

LOS OTROS
ENJOY GOOD COFFEE, 
DRINK GREAT WINES, 

EAT REAL FOOD,
SEE AMAZING INTERIOR PIECES, 

GET A HAIR CUT, 
TRY SOME NEW CLOTHES, 

FIND SOME NICE GIFTS 
and ENJOY OUR TERRACE
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VEGGIE VERY MUCH
Het begint allemaal met het kookboek Veggie 
Very Much van Mirjam Leslie-Pringle. Samen 
met Nicolaas Homan wil ze de recepten uit het 
boek tot leven laten komen. Niet zomaar in een 
restaurant, maar op een plek waar hun creatieve 
brein tot uiting komt. In een conceptstore waar 
alles samensmelt. Geïnspireerd op one-stop 
locaties die je in Amsterdam en Scandinavië 
veel ziet, is Ibiza de uitgesproken plek, want 
waar anders blenden verschillende stijlen en 
culturen zo goed samen als hier?

SANT JOAN
Na een lange zoektocht is de perfecte locatie 
voor Los Otros gevonden. Op de hoek in  
St Joan, waar het op vrijdag altijd feest is tijdens 
El Borrel, of waar eigenlijk elke dag wel een 
happy happening gaande is. Daarbij is Los 
Otros zoveel meer dan alleen een horeca-
gelegenheid of een plek om samen te borrelen. 
Je leest hier ’s ochtends heerlijk rustig de krant, 
vergezeld door een açai bowl. Ondertussen kom 
je ogen tekort door het bijzondere interieur en 
de shop waar je naartoe getrokken wordt. Veel 
Scandinavische merken, maar ook lokale 

brands. Je kunt er zelfs je haren laten knippen. 
Ja, bij Los Otros is het feest op een hoger niveau, 
een waarbij al je zintuigen geprikkeld worden.

SANTA EULARIA
Iets kleiner dan de eerste vestiging, maar zeker 
niet minder fijn. Los Otros is sinds mei dit jaar 
neergestreken in de haven van Santa Eularia. Ook 
hier worden je ogen weer overal naartoe getrokken. 
Een rek vol kleding met de prachtigste prints, het 
beroemde kookboek en bijzondere wensarmbandjes. 
Al is het vooral de knalroze bietenburger die indruk 
maakt, wanneer deze voorbijkomt. En geloof ons: 
deze wil je gewoon een keer geproefd hebben. 

BRUISENDE/ZAKEN

Voor wie bij het horen van The Others denkt aan de legendarische serie LOST, is vast nog 
niet bij Los Otros geweest. Deze one-stop is meer dan een begrip op het eiland en kun je 
nu niet op één, maar twee locaties bezoeken.

HEALTHY FOOD & 
LOVELY PEOPLE
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Ibiza heeft vele kleine en een aantal 
grotere stranden. Er zijn wel meer dan 

zeventig verschillende stranden te 
vinden op het eiland en vele zijn de 
moeite van een bezoekje waard! De 

stranden van Ibiza vormen een van de 
grote trekpleisters van het eiland. Bruist 

helpt je graag een eindje op weg.

SaladetaCala

BEACH/IBIZA

Saladeta
Twee kilometer ten noorden van San Antoni ligt 
de mooie baai Cala Salada. Parkeer je auto in 
het dennenbos op de rotsen en ga vervolgens 
met de trap naar deze rustige baai, waar relatief 
veel locals en weinig toeristen zich laten zien. 

AANRADER OM 
EVEN HEERLIJK 
TE RELAXEN!

De sfeer is erg relaxed, een prima plek om te genieten van 
de prachtige natuur en het azuurblauwe water. Nog leuker 
is het om over de rotsen zo’n 200 meter verder te klimmen, 
waar je het kleinere strandje Cala Saladeta vindt. Hier vind je 
Mr. Mojito die zijn mixjes staat te shaken onder een parasol. 

Rustig en vriendelijk, omgeven door een weelderig 
mediterraans bos, met plekjes waar je kan ontspannen, 
het landschap bewonderen of baden in het transparante 
water. Verwacht op dit strand geen huurbedjes, bediening 
en toeristen, maar met name Spaanssprekend publiek. 
Aan het einde van de dag klauter je langs het rotsenpad 
terug omhoog. Hier heb je een onvergetelijk uitzicht over de 
prachtige baai. 

Dit is zeker een plek waar je terugkomt!

IBIZA
EIVISSA

SANT RAFEL

SANT ANTONI DE
PORTMANYISLA CONEJERA

SANTA AGNÉS

SANT MATEU

SANT MIQUEL

SANT JOAN
CALA
SANT VINCENT

SANTA 
GERTRUDIS

SANT CARLES

SANTA EULARIA
DES RIU

SANT LLORENC

JESÚS

SANT JOSEP

SANT JORDI

SA TALAIA

SAN 
FRANCISCO

SAN AUGUSTIN

ES CUBELLS

ES CANAR
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Blijven moderniseren
Als hotel Garbi Ibiza & Spa ergens in uitspringt, is het wel perfectioneren. In 1988  
is het nog een driesterrenhotel, maar na de eerste renovatie in 2007 krijgt het hotel 
vier sterren. In 2015 worden alle kamers wederom onder handen genomen én 
gemoderniseerd volgens de laatste standaarden. De hotelkamers en suites hebben  
een moderne, avant-gardistische stijl met veel oog voor details. Daarbij zijn ze vrijwel 
allemaal voorzien van een breed terras, waarvan de meeste een waanzinnig uitzicht  
op zee hebben. 
 
Resident dj’s 
Wat hotel Garbi Ibiza & Spa nog meer bijzonder maakt, is het gebruik van licht. Vooral 
wanneer de avond valt, komt het prachtige kleurencontrast bij het zwembad tot leven. 
De luxe, witte loungebedden kleuren hardroze en door deze loungy vibe krijg je direct 
zin in het nachtleven van Ibiza. Al is er overdag ook genoeg te zien en te beleven in het 
hotel om al je zintuigen te prikkelen. Elke dag draait er een dj chill-out muziek bij het 
strandrestaurant. Al is het de woensdagavond die pas echt speciaal is. Dan draaien de 
resident Garbi dj’s Mialody. Een mix van deephouse gecombineerd met een live 
zangeres die zingt in het Sanskriet. Waardoor je direct het magische Ibiza gevoel te 
pakken krijgt. 

Met een 8,9 op 
Booking.com, scoort 

hotel Garbi Ibiza & 
Spa bijzonder goed. 

Bruist gaat op 
onderzoek uit en 

ontdekt in drie punten 
wat dit hotel in 

Playa d’en Bossa zo 
geliefd maakt. 

GARBI IBIZA & SPA

Calle de La murtra 5  07817 San Jordi, Ibiza  |  info@garbi-hotel.com  |  +34 607763661  |  www. garbi-hotel.com
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GARBI IBIZA & SPA

EEN MODERN HOTEL
MET ALLURE,
DIRECT AAN ZEE

Stijlvolle spa
Om alle heerlijke tapas en cocktails die het 
restaurant serveert te compenseren, heeft  
het hotel een fijne fitnessruimte. Een gym 
die zowel je body als mind weer in 
evenwicht brengt, met een heerlijke 
ontspanningshoek waar je thee kunt 
drinken. En niet te vergeten de stijlvolle 
spa, die niet onderdoet voor die van een 
vijfsterrenhotel. De spa is alleen 
toegankelijk voor (volwassen) hotelgasten 
en is uitgerust met een jacuzzi, Turkse 
sauna en een massageservice. 

Calle de La murtra 5  07817 San Jordi, Ibiza  |  info@garbi-hotel.com  |  +34 607763661  |  www. garbi-hotel.com

BRUISEND/BEZOEK
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CIN CIN
Met deze nieuwe limited edition 

pre-mix van ZADI Drinks maak je 
de lekkerste cocktails. Mandarijn 

is de basis van DODO met het 
frisse van citroen, een infusion 
van gember, basilicum en een 

vleugje chilipeper. Kortom: deze 
cocktail is fris fruitig, een tikkeltje 

ondeugend, maar vlijmscherp. 
ZADI Drinks, DODO, € 9,95

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#2

Like de Facebookpagina van Ibiza Bruist en share de actie met je vrienden 

zodat zij ook op de hoogte zijn van deze leuke lezersactie! Of stuur je 

gegevens o.v.v. ‘Lezersactie#2 Ibiza’ naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#1

Like de Facebookpagina van Ibiza Bruist en share de actie met je vrienden zodat zij ook op de hoogte zijn van deze leuke lezersactie! Of stuur je gegevens o.v.v. ‘Lezersactie#1 Ibiza’ naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

 van Ibiza Bruist en share de actie met je vrienden 

Feel the heat of Ibiza met unieke 
collecties vol fashion, footwear, 

bikini's, jewels en accessoires van de
mooiste merken. Ga naar www.ibizamode.nl

óf kom naar de Ibizamode Store aan de 
Vughterstraat 30 in Den Bosch! SHOP NU MET 
€10,- KORTING* MET ACTIECODE: IBIZAMODE10

(*bij besteding vanaf € 75,-)

Zwembroek van OAS met 
elastische band, aantrekkoord 
en camouflageprint. De 
zwembroek is gemaakt van 
een comfortabele stof, heeft 
een binnenbroekje, twee 
steekzakken en een zakje 
met logo op de achterkant. 
Ibizamode.nl 

Maak kans op Men Swim Short 

Shark - Jeans t.w.v. 70,-

Zwembroek van OAS

met elastische band, 

aantrekkoord en haaien- 

dessin. De zwembroek is 

gemaakt van een 

comfortabele stof, heeft

een binnenbroekje, 

twee steekzakken en 

een zakje met logo op de achterkant. Ibizamode.nl 

Maak kans op Men Swim Short Camouflage - Army t.w.v. € 70,-

GO WILD
Creative Lab Amsterdam zorgt voor een jungle fever in huis.

Het merk zorgt voor happiness in het interieur met exclusieve 
kaarten, posters en wallpaper collecties. Het eigenzinnige, 
botanische en moderne behang is dé eyecatcher in huis. 

Prijs vanaf € 27,50 per m²,  www.creativelabamsterdam.com
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SHOPPING/NEWS

EVERYTHING YOU LIKE FROM IBIZA
Ontwerpster Mirella Cloosterman ademt mode, fashion en design.
Voor Gipsy Ibiza maakt zij van exclusieve modestoffen de mooiste 

Ibiza kleding. Lekkere beachwear voor op het strand of bij het zwembad, 
hippe partywear voor een gaaf feest of festival. Je vindt alles 

in de online webshop van Gipsy Ibiza.

BESTEL NU MET 20% KORTING MET ACTIECODE: BRUIST.
www.gipsyibiza.nl  |   gipsyibiza  |   gipsy_ibiza_

GIPSY IBIZA
LACE KIMONO

Multifunctionele kimono, 
tevens geschikt als bikini 
cover up. One size fits all, 

lengte 80 cm.
€ 39,95

GIPSY IBIZA 
ARMBAND

 Mooie handgemaakte armband 
met edelstenen, met een lengte 

van 40 cm. € 84,90

 ZILVEREN BUDDHA 
KETTING

Verzilverde ketting, 80 cm,
met een originele buddha.

€ 44,95 

KLEUR OP DE MUUR 
Geef dit najaar de muren wat extra aandacht door ze een 
andere kleur te geven. Kies voor een milieuvriendelijke en
duurzame variant zoals de 100% biologisch afbreekbare 

krijtverf van Amazona. Prijs vanaf 0,75 L, € 28,50
www.amazona.nl



LOS OTROS TOWN
Carrer de sa cala 15 
07810 Sant Joan
971333468

LOS OTROS HARBOUR
Puerto de Deportivo 1a

07840 Sant Eularia
971349059

WWW.LOSOTROSIBIZA.COM

HEALTHY FOOD & LOVELY PEOPLEHEALTHY FOOD & LOVELY PEOPLE



       De 5 belangrijkste voordelen op een rij

Yoga, waarom zou je?
Yoga is leuk om te doen en het is gezond, dat weet bijna iedereen. Yoga en een gezonde 
leefstijl gaan meestal hand in hand. Maar wanneer je écht iets met yoga wilt bereiken, 
zul je het regelmatig moeten doen. 

Wanneer je yoga regelmatig beoefent:
1. Verbetert je ademhaling en vergroot je longcapaciteit. 
2. Vermindert stress omdat het voornaamste stresshormoon cortisol afneemt. 
3. Verlaag je je bloeddruk en hartslag waardoor je beter slaapt en de gezondheid 

van je hart verbetert. 
4. Vergroot je je flexibiliteit, mobiliteit en balans waardoor je minder snel 

blessures krijgt. 
5. Verminder je je angstgevoelens, depressie en migraine en de gevolgen van PTSD. 

Yoga kun je in een wekelijkse groepsles volgen, zelf thuis doen of kies voor een
een op-een privéles met een docent. Privéles is afgestemd op jouw doel en behoefte. 
Door de persoonlijke aandacht is de les intensiever en ga je sneller vooruit. 

Privéles is de beste keuze wanneer je een basis wilt leggen voor een 
dagelijkse routine, zodat je de oefeningen na een aantal sessies 
zelfstandig thuis kunt uitvoeren. Ook kun je beter kiezen voor privéles 
wanneer je herstelt van ziekte, burn-out of een sportblessure. 

Wil je kennismaken met yoga en zelf de voordelen 
ervaren? Neem dan nu contact met me op! 

COLUMN/KATJA WILLEMS

katja@reinventyou.me
www.reinventyou.me
Instagram: reinventyou.me
Whatsapp + 34 603524009

NEEM

VRIJBLIJVEND

CONTACT OP

VOOR MEER 

INFORMATIE
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Calle via Punica 3 
07800 Ibiza
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Sinds vorig jaar organiseer ik in de maanden mei en 
oktober bootcamp reizen naar Ibiza. Een perfecte mix 
van het eiland ontdekken en sportief bezig zijn in een 
leuke groep.

De reis is volledig georganiseerd vanaf Nederland en op Ibiza word je 
opgehaald door mij en de trainer en naar de finca gebracht waar wij 
verblijven. We verblijven in Finca La Hacienda Ibiza in tweepersoons- 
kamers op indeling. We gaan elke dag samen sporten en dan 
ontbijten en daarna is er ruimte voor ontspanning.

ELKE REIS IS WEER ANDERS! Een yogales op het strand is 
inclusief, de volgende reis gaan we supboarden, en zo hebben we 
elke keer een ander programma. Dit omdat we ondertussen al een 
aantal ‘repeaters’ hebben op onze reizen.

Wij bieden een unieke manier om een paar dagen met een groep op 
vakantie te gaan, alleen of met vrienden. Het is overigens niet 
nodig om fit te zijn, bootcamp is voor 
iedereen en voor alle niveau’s!

jane@thetravelclub.nl

www.thetravelclub.nl/jane

whatsapp: +31 6 50800850

COLUMN/JANE LINDERS

Wil je op vakantie, maar heb je geen zin of 
tijd om zelf het internet af te speuren of 

om langs te gaan bij een reisbureau? 
Maak dan een afspraak met Jane Linders 

van The Travel Club.
“Op een locatie en tijdstip naar wens

regel ik je vakantie van a tot z.”

 Sportieve vakantie? 
Bootcamp op Ibiza       

Wil je in 
oktober nog 

mee? 
NEEM CONTACT

MET ME OP! 

39



Wist je dat Ibiza heel veel te bieden heeft voor kinderen?
Op Ibiza vind je veel stranden, accommodaties, restaurantjes 

én activiteiten waar kinderen heerlijk van kunnen genieten. 
Bruist bespreekt iedere maand leuke kindvriendelijke uitjes.

Op stap met

Go Karts in Santa 
Eulalia, als je van 
snelheid houdt!

de Kids

Houd je van snelheid? Ga naar Go Karts Santa Eulalia en ontlaad je adrenaline op zijn brede baan van meer dan 
300 meter vol bochten. Een circuit dat al bekend is bij alle inwoners en veel van de toeristen die Ibiza bezoeken en 
een vakantiedag op een andere manier willen doorbrengen.

De baan is al meer dan 22 jaar in gebruik, dus succes gegarandeerd. Bovendien behoort Go Karts tot de Spaanse 
vereniging van trackkarts waardoor men op de hoogte is van alle innovaties en voorschriften van de sector, zodat 
veiligheid en kwaliteit altijd boven alles staan.

Wil je even iets anders dan een 
stranddag of een stadje bezoeken? 
Dan is karten een leuk alternatief! 
Geniet van de snelheid op het 
parcours van Go Karts Santa 
Eulalia. Plezier gegarandeerd voor 
kinderen en volwassenen, experts 
en beginners.

KIDS/TO DO

Of je nu een kind, volwassene, beginner of een ervaren 
bestuurder bent, plezier is gegarandeerd. Ze hebben vijf 
verschillende soorten karts, afhankelijk van de leeftijd van 
de bestuurder. De kleintjes kunnen genieten van de 
babykarts en de elektrische quad op een speciaal voor hen 
aangepast circuit. Vanaf de leeftijd van vier tot zes jaar 
kunnen ze voelen hoe het is om in een auto te rijden. Vanaf 
hun zevende kunnen ze naar het volwassen parcours gaan. 
De races duren meestal ongeveer acht minuten, ruim 
voldoende om een nieuwe hobby te ontdekken.

Een leuk dagje go-karten geeft net dat tikje meer avontuur 
aan je vakantie. Dus... houd je van snelheid? Ga zeker eens 
een kijkje nemen bij Go Karts Sata Eulalia!

Openingstijden: juni t/m september 10.00 - 22.30 uur.
April, mei en oktober 10.00 - 21.30 uur. November t/m 
maart van maandag tot zondag 10.00 - 20.30 uur en 
vrijdag 16.00 - 20.30 uur.

de Kids

Carretera Ibiza a Santa Eulalia kilómetro 6  |  07840, Santa Eulalia, Ibiza  |  gokartssantaeulalia.com

IBIZA
EIVISSA

SANT RAFEL

SANT ANTONI DE
PORTMANYISLA CONEJERA

SANTA AGNÉS

SANT MATEU

SANT MIQUEL

SANT JOAN
CALA
SANT VINCENT

SANTA 
GERTRUDIS

SANT CARLES

SANTA EULARIA
DES RIU

SANT LLORENC

JESÚS

SANT JOSEP

SANT JORDI

SA TALAIA

SAN 
FRANCISCO

SAN AUGUSTIN

ES CUBELLS

ES CANAR
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Het complex bestaat uit acht heerlijk lichte huurappartementen; twee grote en 
vijf kleine appartementen en een studio. “Allemaal met eigen douche en keuken, 
dus je kunt helemaal je eigen gang gaan”, vertelt eigenaresse Annemieke 
Landmeier. “Verder kun je luieren bij ons zwembad, een cocktail drinken in onze 
lounge tuin, een hapje eten in het Mexicaanse restaurant of rondstruinen in het 
nabijgelegen dorp Cala Llonga.”

Persoonlijk en betrokken
“Doordat het zo kleinschalig is,  
is het contact met onze gasten 
– vooral gezinnen, stellen en 
ouderen – heel persoonlijk. 
Sowieso streven we naar een 
gezellige, gemoedelijke sfeer. 
Veel mensen geven aan het 
gevoel te hebben hier thuis te 
komen, dan hebben we het goed gedaan. Als er iets 
is, kun je ons ook altijd bellen. We proberen een en 
ander dan zo snel mogelijk op te lossen, zodat jij 
optimaal van je vakantie kunt genieten.” 

In alle rust genieten 
      van zon, strand en zee

Op zoek naar een relaxte 
vakantiebestemming? 

Dan is Bloem 
Apartements

‘the place to be’. Dit 
appartementencomplex  
is slechts twintig meter 
verwijderd van een van 

de grootste zandstranden 
van Ibiza, Cala Llonga. 

Daarnaast vormt het een 
uitstekende uitvalsbasis 

om met de auto op 
ontdekkingstocht te gaan 

op het eiland.

Monte Aconcagua 143  |  07849 Cala Llonga, Ibiza  |  +34 648 628 299  |  bloemibiza@gmail.com  |  www.bloemapartmentsibiza.com

ONZE KLEINSCHALIGHEID 
IS ONZE KRACHT

BRUISENDE/ZAKEN LOOKING/GOOD

GEBRUIK EEN HAARMASKER. Geef je haar regelmatig, 
zeker na de zomer, een heerlijk maskertje om te 
herstellen en masseer de puntjes in met wat olie. Het 
beste is om aan het eind van de zomer je haren weer 
even te laten bijpunten, zodat je met een frisse start het 
nieuwe seizoen in gaat. 

GEBRUIK ZILVERSHAMPOO om steeds weer een stapje 
dichter bij je natuurlijke haarkleur te komen. De zon, het 
chloor, het zout en de hitte zijn funest voor jouw mooie 
lokken. Donker haar krijgt een oranje gloed en blond 
haar wordt zelfs groenig. De oplossing hiervoor is een 
paarse shampoo of conditioner (zilvershampoo).
 
SPOEL JE HAAR NA HET WASSEN met koud water. 
De haarzakjes kunnen dan beter sluiten, waardoor de 
voedende producten van je natuurlijke shampoo langer 
aanwezig blijven in de haarzakjes en bij de hoofdhuid.

FÖHNEN EN STYLEN is nooit goed voor je haar. Het is 
zelfs gezonder je haar te laten drogen aan de lucht. Dep 
het lichtjes met een handdoek en laat het vervolgens 
drogen. Wil je toch graag je haar in model stylen? 
Gebruik dan een heat protection die jouw haar 
beschermt tegen de hitte van je föhn of styling tools.

Wat doet     met je haar?Zon
Terwijl jij buiten in de zon zat, heeft je haar het zwaar te verduren 
gehad met ultraviolette straling en hitte. Bruist geeft tips om je haar 
weer gezond te krijgen na deze zomer vol zonnestralen en zout water.
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Voor elke ruimte
“Wij maken de kast die bij je past.” 
Vanuit dat uitgangspunt werken ze 
bij Hamers@Home Kastenbouwers 
al sinds 1992. “Wat voor kast je ook 
zoekt, bij ons slaag je gegarandeerd.”

Leon Hamers  |  Ringbaan Zuid 372, Tilburg  |  +31 13 4627420  |  info@hamerstilburg.nl  |  www.hamerstilburg.nl

DE KAST DIE BIJ JE PAST

Breed assortiment
“En dat tegen een betaalbare prijs”, een 
van de dingen waarmee Hamers@Home 
Kastenbouwers zich onderscheidt in de markt, 
weet eigenaar Leon Hamers te vertellen. 
“Maar dat is zeker niet de enige reden 
waarom je bij ons moet zijn voor een kast op 
maat. Ook het ontzettend brede assortiment 
maakt van Hamers@Home Kastenbouwers 
‘the place to be’. Van standaard en maatwerk 
slaapkamerkasten en woonkamerkasten tot 
kledingkasten met schuifdeuren en (luxe) 
inloopkasten. Iedere (woon)situatie vraagt 
immers om een specifi eke kast. Benieuwd wat 
wij zoal te bieden hebben? Breng dan zeker een 
bezoekje aan onze mooie, grote showroom om 
met eigen ogen te zien wat er allemaal mogelijk 
is. In vrijwel alle prijsklassen hebben wij wel 
een kast (op maat).”

een kastoplossingVoor elke ruimte

Leon Hamers  |  Ringbaan Zuid 372, Tilburg  |  +31 13 4627420  |  info@hamerstilburg.nl  |  www.hamerstilburg.nl

Ontzorgen
Van advies tot ontwerp, het deskundige team van deze 
kastenspecialist kan het allemaal voor je verzorgen. “Wij 
nemen de tijd om met jou te bekijken welke kast het beste 
past in jouw interieur. Kwaliteit en vakmanschap staan 
hierbij zeer hoog in het vaandel en zelfs een uitgebreid 
3D-ontwerp behoort tot de mogelijkheden om de klant 
een duidelijk beeld te geven van de kast die wij voor hem 
hebben ontworpen. We meten bovendien ter plekke voor de 
klant in en ons eigen montageteam zorgt ervoor dat de kast 
op de juiste manier wordt geplaatst. Alles om de klant te 
ontzorgen.”

Kasten en meer
“Bij Hamers@Home Kastebouwers verkopen we niet alleen 
kasten, ook voor een breed assortiment garderobe- en kast-
accessoires ben je bij ons aan het juiste adres. Net als voor 
aluminium- en mdf-plafonds en traprenovatie. Weliswaar 
andere takken van sport, maar ook daarin zijn wij sterk.”

BRUISENDE/ZAKEN
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HOROSCOOP/SEPTEMBER

Weegschaal 23-09/22-10
Maak je niet te veel zorgen, 
er komt vanzelf een oplossing 
voor het probleem dat je al 
heel lang meedraagt. Houd 
je niet in, het initiatief zal uit 
jezelf moeten komen.
  
Schorpioen 23-10/22-11
Een maand vol met 
zelfvertrouwen. Je legt 
meer contacten met andere 
mensen, je voelt je gelukkig 
en dat straal je ook uit. 
Bezoek je favoriete 
restaurant. Er is niets mis 
mee om terug te gaan naar 
een goede plek. 

Boogschutter 23-11/21-12
De dingen die deze maand 
gebeuren kunnen interessant 
zijn. Leer hiervan, het is 
goed om dit mee te nemen 
voor in de toekomst. Het is 
tijd om je kleding uit te 
zoeken, je kast wordt nu 
echt veel te vol. 

Steenbok 22-12/20-01
Laat je emoties even 
achterwege en gebruik je 
gezond verstand. Een 
evenwichtige levensstijl, dat 
is wat je nu nodig hebt. 
Werk eerst alle problemen 
weg die echt belangrijk zijn.

Waterman 21-01/19-02
Wees deze maand eens 
tevreden met wat je al hebt, 
Waterman. En je kunt ook 
blij zijn met wat je niet hebt!

Vissen 20-02/20-03 
Ga eens af op je gevoel, vaak 
is het misleidend om voor 
een andere oplossing te 
kiezen in een bepaalde 
situatie, maar ga er eens 
vanuit dat je gevoel goed zit!

Ram 21-03/20-04
September brengt positieve 
energie voor de Ram. Ook al 
is deze maand heel goed 
voor de liefde, vergeet je 
familie en vrienden niet.

Stier 21-04/20-05
Je hebt deze maand geen 
last van stress. Neem goede 
beslissingen die te maken 

hebben met je toekomst. 
Maak een wandeling, maar 
deze keer buiten de stad, in 
de natuur.

Tweelingen 21-05/20-06
Stel geen doelen waarvan je 
weet dat ze niet te bereiken 
zijn, dit zorgt voor stress en 
frustratie. Daarnaast krijg je 
iets te horen waardoor er een 
last van je schouders valt.

Kreeft 21-06/22-07
Bereid je plannen goed voor 
en zet alles op alles om je 
doel te bereiken. Je bent veel 
sterker dan je zelf denkt. 

Leeuw 23-07/22-08
Je gaat een sportieve maand 
tegemoet. Na lang wachten 
ben je er eindelijk toch aan 
begonnen. Verder komt er 
iets leuks op je pad.

H O R O S C O O PMAAGD 23-08/22-09

Deze maand krijg je een hoop 

duidelijkheid. Je gaat heel veel 

achter je laten en er valt een enorme 

last van je schouders. 

  www.moosibiza.com

Gemak 
  dient de mens

Heerlijke salades op bestelling. Waar wacht je op?
Over het hele eiland wordt bezorgd.



Accompany Ibiza  
   ontzorgt

ACCOMPANY is 
gespecialiseerd in 

vergezellen, 
begeleiden,  

(ont)zorgen en 
ondersteunen van de 
klant om zo te komen 
tot optimale vitaliteit 

op het gebied van 
gezondheid en 

welzijn.

ACCOMPANY Ibiza
+31 6 51540280

info@accompany-ibiza.com

Wellness & Health Accompany

ACCOMPANY Ibiza is mede ontstaan na 
jaren van persoonlijke vakantiebezoeken 
aan Ibiza en door de jarenlange 
ervaringen als zorgondernemer in de 
gezondheids zorg, aangevuld met 
holistische studies in preventieve 
gezondheid en vitaliteitcoaching in 
Nederland.

ACCOMPANY Ibiza heeft als doel de klant 
zoveel mogelijk te motiveren en te inspireren, 
te ontzorgen en te ondersteunen op Ibiza. De 
voorbereidingen vinden meestal eerder in 
Nederland plaats. Na een persoonlijke of 
telefonische kennismaking, gevolgd door een 
intakegesprek, al dan niet thuis in Nederland 
of België, wordt de klant duidelijk wat 
ACCOMPANY Ibiza kan gaan betekenen. 

Iedereen wil van het witte eiland en de 
cultuur genieten, maar wel in goede
gezondheid en welzijn. Hierin biedt 
ACCOMPANY Ibiza een aanvullende 
servicedienst door vergezellend te zijn, 
ondersteuning te geven, veiligheid te bieden 
en samen preventieve gezondheids-
coaching/training te beoefenen. Dit om de 
persoonlijke gezondheid en/of het persoon-
lijke of gezamenlijke welzijn te verbeteren 
‘aan huis’. Van een dagdeel tot 24/7!

18 september t/m 2 oktober a.s. is 
Wim Hoes van ACCOMPANY Ibiza persoonlijk 
beschikbaar voor visite en intakegesprekken 
op Ibiza zelf. Daarna in Zuid-Nederland/
Vlaanderen ook bij u aan huis of op locatie. 
Afspraken via info@accompany-ibiza.com 
of +31 651540280

Wim Hoes

PLOGGING
van 24-9 t/m 28-9 op het strand van Es Vedra, Eularia van 11.00-13.00 uur. Zie Facebook 

ACCOMPANY 
WELNESS&HEALTH



Verfijnde Japanse



IZAKAYA Asian Kitchen & Bar Ibiza | Passeig Joan Carles I, 1 | 07800 Ibiza
izakaya-restaurant.com | info@IZAKAYA-ibiza.com | T + 34 (0) 871 182 526

keuken op Ibiza
Met uitzicht op de oude stad en Ibiza Marina presenteert  
IZAKAYA Asian Kitchen & Bar de ware Japanse keuken, met 
Zuid-Amerikaanse smaken in een extravagante en tijdloze shared 
dining cuisine. De creatieve breinen achter het concept zijn 
internationaal entrepreneurs Yossi Eliyahoo en Liran Wizman, 
oprichters en eigenaren van het Amsterdamse THE ENTOURAGE 
GROUP, samen met CEO Stephanie Pearson.

Yossi Eliyahoo: “De traditionele ‘IZAKAYA’ kun je zien als een Japanse pub: een 
hoeksteen binnen de Japanse eetcultuur waar diverse hapjes gegeten worden. De ware 
Japanse keuken komt samen met Peruviaanse smaken; authentieke elementen worden 
met creatieve technieken naar moderne tijden gebracht. Niet alleen op het menu, maar 
door het hele concept. Het is de kern van IZAKAYA: authentiek, nooit traditioneel. 
IZAKAYA is klaar voor haar tweede zomer op Ibiza.”

BRUISENDE/ZAKEN
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Doordat het aanbod van rescue hondjes de laatste tijd helaas aanzienlijk is 
toegenomen, zijn wij een samenwerkingsverband aangegaan met
Juliette Smeets, eigenaresse van 
hondenpension Dog Space Ibiza.

Recent nog kwam een groep 
van tien honden binnen die 
het grootste gedeelte van hun 
leven met teveel honden in 
een te kleine kooi leefden. Ook 
deze konden we natuurlijk niet 
weigeren. Maar omdat het aardig 
vol begint te raken, moeten we 
nu echt een aparte ruimte voor 
alle geredde honden creëren. 
Dit en de verzorging van de nieuwe groep 
kost natuurlijk veel, heel veel geld.

Veel mensen voelen zich gelukkig betrokken en 
helpen zo goed ze kunnen. Zo ook Patty Brard, 
die ook op het eiland woont. Zij besloot ons te 
helpen en heeft recent een bezoek gebracht 
aan onze opvang en probeert middels de nodige 
publiciteit voor onze stichting en het goede werk de 
nodige financiele steun te werven en mensen attent 
te maken op onze adoptiemogelijkheden.

Steun ons ook met een donatie via onze 
Facebookpagina All Animals.

De stichting All Animals, 
op Ibiza gerund door 
Indira Hijgman, trekt 

zich het lot aan van de 
dieren op het eiland. Ze 

halen bijvoorbeeld dieren 
uit nare leefsituaties 
en proberen ze met 

(medische) verzorging, 
veel liefde en een veilige 
leefomgeving een beter 

leven te geven.

Liefde voor alle dieren

Stichting All Animals  |  info@all-animals.nl  |  +31 651315721  |  all-animals.nl

BRUISENDE/ZAKEN

  |  info@all-animals.nl  |  +31 651315721  |  all-animals.nl

Steun ons

met een donatie

via onze

Facebookpagina

All Animals

Tim Collins Photography
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Velen van ons zijn tegenwoordig in de ban van een prikje botox of 
fillers hier en daar. Heel begrijpelijk, want we willen er allemaal zo 
jong mogelijk uit blijven zien.

Schoonheid echter, zoals het gezegde zegt, komt van binnenuit en waarom mogen 
er geen rimpeltjes meer te zien zijn? Juist die maken een gezicht zo karakteristiek 
en aantrekkelijk.

We zijn vaak bezig om een gezonde levensstijl te creëren met gezonde voeding en 
zo, maar men vraagt zich niet af wat er daadwerkelijk in de huid word gespoten 
en wat het gaat doen in je huid...

Probeer daar een balans in te vinden en gun je huid uiterlijke verzorging zoals een 
heerlijke behandeling om te hydrateren, comfort te bieden, huidverbetering en 
vooral ontspanning van je mimische spieren.
Dat is als yoga voor je gezicht en een moment voor jezelf!

Je straalt uit wat je bent en dat maakt je mooi. Gun jezelf uiterlijke verzorging voor 
de huid. Ervaar dus eens een goede behandeling in mijn salon en zie hoe mooi je 
straalt. 

Vragen zijn altijd welkom & tot de volgende column!

bij Judica Skincare
Relax & Beauty 

COLUMN/JUDICA VERBAAS

Judica Skincare
Beauty treatments

skinspecialist
+31 612 86 55 75

Besos Judica
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IN DE PREHISTORIE weten onze 
voorouders het voordeel van het roken van 
vlees, vis en groente al lang. Het eten blijft 
langer houdbaar en is minder vatbaar voor 
bacteriën. Handig in een tijd dat er nog geen 
koelkasten bestaan. Wanneer de vrieskist 
eenmaal zijn intrede doet, verdwijnt het roken 
van producten naar de achtergrond. Nu het eten 
zoals onze voorouders steeds populairder wordt, 
net zoals een ambachtelijke bereiding en 
huisgemaakt, wordt het roken van voedsel weer 
een smaakvolle én vooral bijzondere bezigheid. 

Barbecueën is natuurlijk altijd een goed idee, maar voor wie 
de echte oerman of -vrouw in zichzelf wil ontdekken,

is de Smoke Box het geheime wapen. 

jouw 
geheime  

wapen
Natuurlijk heeft bijna iedereen weleens 
kennisgemaakt met gerookte paling, rookworst 
of rookkaas. De producten hebben een typische 
rokerige smaak, die je niet alleen proeft, maar 
vooral ook ruikt. Deze bereik je door je 
producten te roken in een rookkast. De echte 
hobbykok of chef-barbecue zal dan ook geheid 
nieuwsgierig zijn naar het roken van producten. 
Neem er gerust de tijd voor, want het roken 
duurt uren en soms wel dagen. Wanneer je na 
dit bijzondere proces je eigen gerookte spareribs 
proeft, zal je het winnen van een sterrenkok. 



WIE ZICH VERDIEPT IN EEN 
ROOKOVEN vindt al snel een ruim 
aanbod variërend tussen de vijftig en 
tienduizend euro. Daarbij zijn het vaak 
lelijke monsters die door de partner op 
het uiterlijk worden afgewezen en 
geen vaste plaats in de tuin zullen 
krijgen. En John, ontwerper van de 
Smoke Box, spreekt hierbij uit 
ervaring. Hij maakt rookovens die 
hopelijk wel een vaste plek in de tuin 
krijgen. De rookkast van hout heeft 
een mooi design en kan met gemak 
worden opgestookt tot 115 graden in 
slechts 15 minuten. De Smoke Box 
trekt niet krom en is gemakkelijk op 
temperatuur te houden.

Heb je interesse in deze nostalgische 
Smoke Box van John? 
Neem dan contact op met John via 
+34 650286413 of mail naar 
jennifer70@hotmail.nl. 

BRUISENDE/ZAKEN

HET ROKEN 
DUURT UREN 
EN SOMS 
WEL DAGEN



De beste manier om van de zee en stranden van Ibiza en Formentera te genieten

IBIZA RIB BOATS                www.ibizaribboats.com  | +34 639820837
Nederlands/English/Español/Français/Deutsch
Rib rental with or without captain up to 12 pax, free snorkels.
Ski's and wakeboard available.

IBIZA RIB BOATS                www.ibizaribboats.com

  ibizaxxl  |  www.ibizaxxl.com

Voor meer info en 

leuke Ibiza tips kijk op

www.ibizaxxl.com 

of mail naar
info@ibizaxxl.com

IBIZA XXL REGELT H
ET VOOR JOU!

Een mooie tijd beleven op 
La Isla Blanca?

TIP Wij verzorgen tevens
unieke zeil- en boottrips naar 
Formentera en rondom Ibiza! 

Carrer de Formentera 13
Figueretas Ibiza
+34 6 39073487
www.cafedehoeck.com

Een stukje 
Nederlandse 

gezelligheid



plça de sa Riba 11  |  07800 Ibiza  |  at the end of the port Ibiza town! 
for reservations:  +34 689 153 445  |  +31 653 555 491 



Dat Ibiza veel meer is dan alleen maar een party-eiland, 
dat weten de meeste mensen inmiddels wel. Een voorbeeld 
daarvan is Dalt Vila, het oude stads centrum van Ibiza Stad, 
dat sinds 1999 op de Werelderfgoed-lijst van UNESCO staat.

Dalt Vila is het oudste stadsgedeelte van Ibiza Stad, de 
hoofdstad van eiland Ibiza. Dalt Vila is omgeven door enorme 
oude muren. Deze historische stadsmuren, die stammen uit 
de 16e eeuw, zijn goed bewaard gebleven en omringen het 
oude stadsgedeelte. Het mooiste uitzicht op Dalt Vila heb je 
vanaf lager gelegen delen in Ibiza Stad. Dalt Vila is namelijk 
het hoogste punt en steekt overal bovenuit.

Dalt Vila bestaat uit een heleboel prachtige oude straatjes die 
allemaal op elkaar lijken. Er is geen vaste route om Dalt Vila te 
bekijken, je moet juist lekker verdwalen in het doolhof van de 
kleine straatjes. Dan kom je vanzelf op de meest bijzondere 
plekjes en pleintjes. Loop in ieder geval wel helemaal naar 
boven, want daar heb je een prachtig uitzicht over de rest van 
Ibiza Stad en de haven.

Ook voor cultuur ben je in Dalt Vila aan het juiste adres.
Je vindt er het museum d’Art Contemorani en het Museu 
Arqueologic en de kathedraal Castell Almudaina.

DAGJE UIT/DALT VILA

Dalt  VilaSchitterende oude stad

Jules Verneweg 24, Tilburg  |  info@johnmacdonald.nl  |  +31 13 8500193  |  +31 6 41497278  |  www.johnmacdonald.nl

“Mijn visie, ik vind 
het belangrijk dat 
een interieur je 
omarmt. Je moet je 
er bij binnenkomst 
direct goed voelen. 
Ik houd van een 
persoonlijk interieur 
of buitenruimte met 
een goede balans 
en een luxe gevoel.  

Puurheid in materialen en oog voor 
detail en vernieuwing vind ik erg 
belangrijk. Alleen op deze manier 
creëer je een onderscheidend interieur.” 
John MacDonald

JOHN MACDONALD INTERIOR - OUTDOOR 
is een full service designstudio gevestigd in het zuiden 
van Nederland. Het door John MacDonald opgerichte 
bedrijf richt zich op het ontwerpen en realiseren van 
onderscheidende interieur- en outdoorprojecten voor 

zowel particuliere als zakelijke opdrachtgevers
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Pacha is een wereldwijde keten van exclusieve clubs 
en Pacha Ibiza is daarbij toonaangevend. Hier draaien 
de beste en meest bekende dj’s van de hele wereld met 
als specialiteit house. Feesten als f*ck me I´m Famous 
van David Guetta en de avonden met Sven Väth of Bob 
Sinclar zijn een belevenis. 
www.pachaibiza.com

ELKE VRIJDAG 
HOT SINCE 82 - A LABYRINTH STORY

ELKE ZATERDAG 
PURE PACHA PARIS BY NIGHT
BY BOB SINCLAR

Direct tegenover Club Hï ligt Ushuaïa. Een supermodern 
hotel met club, aan het strand van Playa d’en Bossa. 
Ushuaïa is gedeeltelijk een openlucht discotheek, met 
de hele zomer spetterende feesten. Echt een aanrader 
wanneer je voor het feesten naar Ibiza komt! Dit jaar heeft 
onze Nederlandse Martin Garrix zijn eigen avond.
www.theushuaiaexperience.com

ELKE MAANDAG 
BIG BY DAVID GUETTA

ELKE DINSDAG 
TOMORROWLAND PRESENTS DIMITRI 
VEGAS & LIKE MIKE & GARDEN OF MADNESS
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CLUBEVENTS/SEPTEMBER

Eden is de tweede superclub van San Antonio 
en een paar jaar geleden kreeg het een complete 
architectonische, esthetische en muzikale make-over. 
Tegenwoordig heeft het een van de beste geluidssystemen 
(VOID) op het eiland. Eden is één van de weinige plekken 
in San Antonio met kwaliteits underground house en tech.
www.edenibiza.com

Op de locatie van de oude Club Space vind je nu de 
supermoderne club Hï Ibiza met een voortreffelijk sound 
systeem, de mooiste lichtshows, 3 zalen, 2 terrassen en 
zelfs vinyl-dj’s op het toilet. Deze zomer kun je losgaan op 
de muziek van dj’s als Black Coffee, Armin van Buuren, 
Jonas Blue, Roger Sanchez en Hardwell.  
www.hiibiza.com

ELKE ZATERDAG 
TROPICAL WONDERLAND

ELKE ZONDAG 
DEFECTED IBIZA 2018

ELKE ZATERDAG 
BLACK COFFEE

ELKE ZONDAG 
CREAM IBIZA MET O.A. JAX JONES,
JONAS BLUE EN PAUL REYNOLDS
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Plaça La Mar, Cala Tarida Nord, Sant Josep de sa Talaia Ibiza
www.xaxarestaurant.com

Het smaakt altijd 
        naar meer bij




